Vill du fortsätta ha möjlighet att ge dina klienter processen The
Reconnection?
Enligt det nya utbildningssystemets riktlinjer behöver du som gått RH seminarierna Lev I/II och Lev III
då först uppdatera dig till Foundational Practitioner of Reconnective Healing
Vill du sedan, efter att du uppdaterat dig till foundational, fortsätta ha möjlighet att även utföra
processen The Reconnection efter december 2015 så behöver du uppdatera dig till ”ReconnectionCertified Practitioner”

Gör så här:
Visa dina kunskaper i att utföra The Reconnection, genom att välja en av följande möjligheter: a, b
eller c:


a. Boka tid med en godkänd mentor för en Credentialing Session (en certifieringsprocess) för
att visa att du behärskar utförandet av The Reconnection. Uppskattningsvis 30 min där du
demonstrerar alla punkter och linjer i processen utan instruktioner. Du väljer denna
möjlighet när du är säker i ditt utförande och känner att du klarar dig utan vidare träning och
information. Du ska ha med dig dina diagram från Nivå III till denna session. Efter
godkännande är du Reconnection-Certified Practitioner of Reconnective Healing och kan
fortsätta arbeta professionellt ut mot klient även efter december 2015. OBS! Var det länge
sedan du gick din kurs eller utförde The Reconnection rekommenderas du att först boka en
mentorsession för genomgång.
Investering: 45euro
Boka tid för Credentialing Session hos Sara Janson genom att maila info@helhjartat.nu



b. Gå en repetitionskurs av The Reconnection- Certified Practitioner Program- (RCPP
Refresher) hos en godkänd mentor. Repetitionskurserna görs i grupp med andra utövare som
kanske behöver se över några av punkterna och linjerna i utförandet av The Reconnection
innan man känner sig tillräckligt säker för att demonstrera hur processen utförs. Du ska ha
med dig dina diagram från Nivå III till denna kurs. Du behöver visa din färdighet och avsätta
tid efter denna kurs för din Credentialing Session, (certifieringsprocess) som beskrivs i punkt
a. ovan, hos en godkänd mentor. Efter att du blivit godkänd hos mentor och fått ditt intyg
innehar du titeln "Reconnection- Certified Practitioner"
Tid: 3 timmar
Investering:150 euro/deltagare, betalas i svenska kronor enligt aktuell dagskurs (plus din
Credentialing Session)
Visa ditt intresse för att gå denna kurs för Sara Janson genom att maila info@helhjartat.nu



c. Fullfölja det nya seminarieformatet "The Reconnection- Certified Practitioner Program"
(RCPP). Därefter genomgå certifieringsproceduren som beskrivs i punkt a. ovan
(Credentialing Session) hos en godkänd mentor. Detta val är för de som känner att de

behöver påminna sig själva om The Reconnection i sin helhet, för att känna fullkomlig
säkerhet i själva utförandet. Fram till 31 december 2015 görs detta till en reducerad kostnad.

Nya Nivå III heter RCPP och hålls numera endast i separata kurser skilda från Nivå I/II
utbildningarna. Du hittar schema här: http://store.thereconnection.com/product-category/generalprograms/the-reconnection-certified-practitioner-program/
Observera: För att få behålla titeln Reconnection-Certified Practitioner, och fortsätta arbeta
professionellt ut mot klient, så ska man vartannat år förnya sin certifiering (re-credentialing, enl.
punkt a. här ovan) hos godkänd mentor. Detta är en kvalitetssäkring ut gentemot våra klienter för att
säkerställa att den utövare man vänder sig till utför The Reconnection så som det bör utföras.

FÖRTYDLIGANDE!
Respektera upphovsmannen, varumärket, kollegor, klienter, och det vackra som processen The
Reconnection inrymmer!
Väldigt många har deltagit i kursen internationellt genom åren och det har visat sig vara en
nödvändighet att finna ett sätt att se över/kvalitetsgranska själva utförandet av The Reconnection.
The Reconnection är en precis procedur som man väljer att ta emot en gång i livet. Vi som gått
utbildningarna tidigare kan med tiden ha glömt, blandat ihop, övat in fel, missförstått mm och våra
klienter riskerar på så vis att inte få det fulla värdet. Att se över och fördjupa sin kunskap och
förståelse borde vara en självklarhet för oss som önskar sprida detta arbete. Väljer du att inte
uppdatera dig enligt ovan upphör därför din möjlighet att förmedla processen The Reconnection till
dina klienter. Fortsätter du ändå erbjuda TR så erkänns/godkänns dessa inte, dina klienter har då
heller ingen möjlighet att säkerställa kvaliteten i det de tar emot och om de själva önskar bli utövare
med möjlighet att gå RCPP måste de först ta emot TR av någon som är Reconnection -Certified
Practitioner.
Du bör också ärligt informera klienten om att det inte är TR eller någon modifierad/vidareutvecklad
version de tar emot.

Vid frågor och funderingar kontakta info@helhjartat.nu
För ytterligare information gå till www.thereconnection.com

